SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 603
van HANNES ANAF
datum: 26 april 2021

aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Groeipakket - Onterecht toegekende sociale toeslagen 2019
Uit het jaarverslag van het Groeipakket voor 2019 blijkt dat 178.681 extra kinderen de
sociale toeslag ontvingen in vergelijking met de federale kinderbijslagregeling. Dat aantal
ging van 175.174 (december 2018) naar 353.855 (december 2019). Meer dan dubbel
zoveel dus. Als we kijken op gezinsniveau, zien we een stijging van 130.135 (december
2018) naar 187.598 (december 2019). Dat is een toename met 44%.
Een bredere en automatische toekenning van de sociale toeslagen zorgt voor extra
ontvangers. Dat is uiteraard een goede zaak. Bij het opstarten van het nieuwe uitbetalingssysteem ondervonden de uitbetalers evenwel meermaals technische problemen.
Hierdoor werden in 2019 mogelijk sociale toeslagen onterecht uitbetaald. In dat geval
kan de uitbetaler die sociale toeslagen uiteraard terugvorderen. Over de onterechte
toekenning of terugvordering is echter niets terug te vinden in het jaarrapport.
1.

Is er in 2019, bij de toekenning van de sociale toeslagen door de vijf Vlaamse
uitbetalers, sprake geweest van onterecht toegekende sociale toeslagen? Zo ja, over
hoeveel onterechte uitbetalingen van sociale toeslagen ging het in 2019? Graag het
aantal op gezinsniveau en op kindniveau.

2.

Wat is het totaalbedrag aan onterecht toegekende sociale toeslagen in 2019?
Hoeveel van dat totaalbedrag werd teruggevorderd? Indien geen 100% werd
teruggevorderd, graag de motivering waarom bepaalde onterecht toegekende sociale
toeslagen niet werden teruggevorderd.

3.

Graag een opsplitsing van de onterecht uitbetaalde sociale toeslagen in 2019 op
basis van oorzaak (fraude, technisch probleem, ...), zowel op gezins- als op
kindniveau.

4.

Bij hoeveel onterecht toegekende sociale toeslagen in 2019 lag een technisch
probleem aan de basis? Graag een opdeling per maand en bij elke toekenning de
vermelding van het specifieke technische probleem dat aan de basis lag en of die
sociale toeslag al dan niet werd teruggevorderd.

5.

Werden in 2019 onterecht sociale toeslagen toegekend aan EU-werknemers? Zo ja,
over hoeveel gezinnen en kinderen gaat het?

6.

Wat is de totale som aan onterecht toegekende sociale toeslagen aan EUwerknemers?

7.

Werden die onterecht toegekende sociale toeslagen teruggevorderd? Zo niet,
waarom niet?

WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 603 van 26 april 2021
van HANNES ANAF

We hebben de vraag voor terugvorderingen in 2019 opgevat als negatieve regularisaties
voor de toekenningsperiode voor de sociale toeslagen die begon op 1 oktober 2019 en
eindigde op 30 september 2020.
1.

Er werd voor een bedrag van 223.925,54 euro negatieve regularisaties uitgevoerd voor
sociale toeslagen die werden toegekend in de toekenningsperiode die begint op 1
oktober 2019. Deze negatieve regularisaties betreffen 1.281 gezinnen en 1.824
kinderen.

2.

Er werd een bedrag van 13.488,70 euro niet teruggevorderd omdat er een fout was
opgetreden bij de uitbetaling die ten laste lag van de uitbetalers en/of de overheid en
de betrokkene niet kon/moest weten dat een fout optrad. We kunnen geen beeld geven
op eventuele verzakingen die verder tot een niet (gehele) terugvordering van deze
schulden zou leiden. Er is geen inhoudelijke link die wordt geregistreerd tussen een
aanvraag tot verzaking en de oorzaak van de schuld waarvoor wordt verzaakt.

3.

We kunnen enkel een overzicht bieden van negatieve regularisaties waar fraude mee
gemoeid was. Dit betrof een bedrag van 4.738,69 euro en ging over 26 kinderen in 11
dossiers. Voor het overige is er geen verder detail beschikbaar. De grondslag voor een
terugvordering kan divers zijn, zelfs tot het punt waar de sociale toeslag wegviel omdat
er geen recht bleek te zijn op het basisbedrag, bijvoorbeeld na vaststellingen op basis
van een gezinsinspectie. Er kunnen ook een aantal dossiermatige redenen voor de
negatieve regularisatie zijn omdat door de toevoeging van een kind de sociale toeslag
voor een kind een ander bedrag diende te zijn wat ogenblikkelijk kan leiden tot ook
onmiddellijk een bijpassing. Technische dossierbewegingen tussen uitbetalingsactoren
zijn wel niet meegenomen in de bovenstaande cijfers.

4.

Er kan zich in individuele dossiers een technisch probleem hebben voorgedaan, maar
er zijn geen ruime technische problemen in deze bekend. De omvang van de bedragen
waar het over gaat geeft ook geen enkele aanleiding tot een veronderstelling naar
brede technische problemen. We kunnen ook meegeven dat Audit Vlaanderen een ITaudit heeft uitgevoerd met betrekking tot de sociale toeslagen. Daaruit blijkt dat de
verwerking van de sociale toeslag tijdig, correct en traceerbaar wordt uitgevoerd door
de betaalsystemen.

5-7.Er is geen structurele registratie van het gegeven EU-werknemer. Over deze vragen
kunnen we dan ook geen feedback geven.

